
Zmluva o vývoze  komunálneho odpadu 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Organizácia:   Obec Šintava 
Zastúpená:  Bc. Stanislava Režnáková, starostka obce 
IČO:    00306193 
DIČ:   2021000927 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s., Sereď  
IBAN               SK9302000000000018423132 
(ďalej len poskytovateľ) 
 
a 
  
Organizácia:   GM CAFFE, s.r.o., Šintava č. 303       
Zastúpená:      Tomáš Javor, konateľ  
IČO:   50904663 
DIČ:   2120516420 
Bankové spojenie: Unikredit 
IBAN:   Sk 0711110000001571212001 

(ďalej len pôvodca) 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Táto zmluva upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi vzniknutými u pôvodcu, pričom 
ich odvoz zabezpečuje oprávnená organizácia, s ktorou má poskytovateľ uzatvorenú samostatnú zmluvu. 
 

Čl.3 
Zmesový komunálny odpad 

3.1. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby triediť 
vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava o nakladaní 
s komunálnym odpadom. 
3.2. Zmesový komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do určených 110 litrových smetných nádob. 
3.3. Vývoz zmesového odpadu sa vykonáva vo frekvencii jedenkrát za dva týždne. 
3.4. Zberné nádoby musia byť umiestnené na prístupných miestach pred budovami, ktoré sú v užívaní 
pôvodcu. 
 

Čl. 4 
Biologicky rozložiteľný odpad 

4.1. Pôvodca ako prevádzkovateľ zariadenia musí preukázateľne zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
biologicky  rozložiteľného odpadu a viesť o tom príslušnú dokumentáciu. 
4.2. Obec nevykonáva a nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 
a reštauračným odpadom pochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne. 
 

Čl. 5 
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu 

5.1. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu zaplatí pôvodca na základe doručeného rozhodnutia vydaného 
obcou Šintava v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Obce Šintava o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 



5.2. Poplatok bude vypočítaný ako súčin počtu smetných nádob pôvodcu, sumy za vývoz 1 ks smetnej 
nádoby stanovenej v platnom VZN. 
5.3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vývoze komunálneho 
odpadu. 
 

ČL. 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa dohodnutého rozsahu vývoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu od pôvodcu. 
6.2. Pôvodca zabezpečí, aby sa v smetných nádobách nenachádzali predmety, ktoré by mohli poškodiť 
mechanizmus smetného voza. V prípade porušenia tohto ustanovenia uhradí všetky náklady spojené 
s opravou vozidla. 
6.3. Pôvodca má povinnosť oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a informácie majúce vplyv na 
poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, a to v lehote do 30 dní odo dňa, kedy takáto skutočnosť vznikla. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
7.2. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov a po vzájomnom súhlase obidvoch 
zmluvných strán. 
7.3. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží pôvodca a jeden poskytovateľ. 
7.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú a súhlasia s uverejnením údajov, ktoré sú obsahom tejto zmluvy. 
7.5. Zmluva nadobúda právoplatnosť jej podpisom zmluvnými stranami. 
7.6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia podľa podmienok stanovených zákonom NR SR č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
V Šintave dňa  29.1.2020                                                                       v Šintave, dňa 29.1.2020 
 
 
 
 
                  Tomáš Javor                                                                  Bc. Stanislava Režnáková 
                     konateľ                                                                                     starostka obce 
 


